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Gregorius van Tours, Miracula 1,42 (41)
Een wonderbare balk1
Op een bepaalde plaats lag een kerk die was gewijd met
relieken van de heilige Laurentius en ook naar hem was
genoemd. Doordat er lange tijd niet naar was omgezien
verkeerde het gebouw in staat van verval. De plaatselijke
bevolking wilde het renoveren en trok de bossen in, waar
men bomen kapte, hout schaafde en balken maakte, die
men met karren vervoerde naar de betreffende plek.
Daar legde men om te beginnen de balken op de
grond. Eén balk bleek korter dan de andere. Dat stemde
de priester die de bouw leidde diep bedroefd. De tranen
liepen hem over de wangen. Want wat te doen, waarheen
te gaan? Hij wist het niet. Toen keek hij naar het korte
stuk hout en zei hij: “Gelukzalige Laurentius! U die bent
verheerlijkt nadat u bij het vuur bent gezet, u die altijd de
armen helpt en ondersteunt: denkt u toch aan mijn armoede! Want met mijn bescheiden middelen zie ik geen
kans een andere balk hier te krijgen.”
Ogenblikkelijk is die balk toen, tot aller verbijstering,
gegroeid. Hij werd zo lang dat het nodig bleek er een
groot deel weer af te hakken. Daarmee gingen de mensen
1

Tekst: Jean-Paul Migne (ed), Sancti Georgii Florentini, Gregorii Turonensis episcopi opera omnia: miraculorum libri duo 42 (= PL 71, 743-745), Paris 1849. Vgl. Bruno Krusch (ed), Gregorii episcopi Turonensis: Miracula
et opera minora (= Monumenta Germaniae Historica Scriptorum Rerum
Merouingicarum 1-2): Libri octo miraculorum: Liber in gloria martyrum 41,
Hannover 1885, 65-66.
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aan de slag, want ze vonden het zonde om gunsten te verspillen: het was de hand van de martelaar, geloofden ze,
die de balk had aangevat en verlengd. Zo hakten ze het
overtollige stuk in kleine partjes, waarmee men later nog
vaak allerlei ziekten heeft weten te verdrijven.
Priester Fortunatus heeft een en ander in verzen weergegeven:
Laurentius, gij die met recht
in volle vlammen bent geschroeid,
gij die door fel geloof het vuur
als overwinnaar weer verliet:
toen men uw kerk vernieuwde en
het hout wat aan de korte kant bleek,
groeiden snel de balken, groeide
ook het heilzame geloof.
Een kleine boomstam heeft zich – ja,
door uw verdienste! – uitgerekt.
En wat er eerst nog aan ontbrak
kon later worden ingekort.
Zo mocht die boom pas verder groeien
nádat hij was omgehakt,
en leerde hij zich te verlengen
met verdorde bladertooi.
Het weggekapte onderdeel
werd bron van heil voor gans het volk:
wie blind en zonder aarzeling
nabij het hout kwam zag het licht!
Het gedicht loopt nog veel langer door, maar ik heb de
rest weggelaten. Wat ik hier overschreef is genoeg als getuigenis over Laurentius.

Miracula 1,42 (41)

Een en ander heeft plaatsgevonden in Briona, burcht
in Italië. Ja, ik heb daar een man gezien die leed aan hevige kiespijn en daar van een priester een stukje van dat
hout kreeg: zodra hij daarmee zijn gebit raakte was zijn
kiespijn helemaal weg.
Een ander detail wil ik ook niet onvermeld laten: bij
door vijanden gestichte brand werden de relieken van
Laurentius geroofd en door iemand naar Limoges gebracht. Die man kreeg vaak in visioenen de aanwijzing ze
over te dragen aan abt Aridius, maar hij voldeed hieraan
niet. Daarop werd hij ziek, en ook zijn vrouw en zijn hele
familie, en zo zag hij zich gedwongen de relieken over te
dragen aan de heilige man. Kort daarna werd hij helemaal
gezond en ging weer heen.
vertaling Vincent Hunink
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